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I. WSTĘP
Straż Miejska Miasta Lublin funkcjonuje
na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Strażach Gminnych.
Wykonując swe ustawowe zadania, Straż
Miejska przyczynia się do wydatnego
polepszenia bezpieczeństwa i porządku na
terenie miasta Lublin. Działania te obejmują
zarówno egzekwowanie przepisów prawa,

one wielu płaszczyzn prawnych - zarówno

prewencję, profilaktykę, jak i współdziałanie

jeśli chodzi o przestępstwa, wykroczenia,

w zakresie bezpieczeństwa i porządku

jak i kontrolę ruchu drogowego, a także

publicznego z organami państwowymi,

wszelkie sprawy związane z zachowaniem

samorządowymi i organizacjami

czystości i porządku. Poniższe

społecznymi.

sprawozdanie ma służyć ukazaniu jak

Działania Straży Miejskiej kierowane są
przede wszystkim na przestrzeganie

najszerszego spektrum działań Straży oraz
ich pozytywnych efektów dla Lublina.

przepisów w zakresie porządku
publicznego na terenie Lublina. Dotyczą
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II. STATYSTYKA WYNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA LUBLIN ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31
GRUDNIA 2008 ROKU
Lp.

Temat Zagadnienia

Ilość

1. Ogólna liczba kontroli
2.

posesji

3.

obiektów handlowych

4.

obiektów użyteczności publicznej

119605
16115
8770
94721

5. Liczba ujawnionych wykroczeń

25907

6. Liczba upomnień

11046

7. Liczba interwencji

21597

8. Mandaty karne kredytowe

14611

9.

na kwotę

1 446 580 zł

10. Wnioski do sądu
11.

351

na kwotę

33 160 zł

12. Wnioski do sądu
13.

Tytuły wykonawcze do egzekucji komornicznej za
niezapłacone mandaty

9026

14. Asysta SOK

294

15. Asysta Policja

434

16. Asysta z Wydziałem Handlu

271

17. Oddelegowanie - Komisja Poborowa
18. Zabezpieczenie imprez masowych

2

141

46
239
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III. SPRAWCY
PRZESTĘPSTW UJĘCI
PRZEZ STRAŻNIKÓW
MIEJSKICH

znak drogowy. Na miejscu strażnicy
stwierdzili, że kierowca, Ryszard G., lat 57,
mieszkaniec Lublina, jest nietrzeźwy. Jak
relacjonowali świadkowie zdarzenia,
prowadzący już wcześniej spowodował

W 2008 roku funkcjonariusze

kolizję drogową w miejscowości

Straży Miejskiej zatrzymali na gorącym

Płouszowice, po czym odjechał w stronę

uczynku 30 sprawców przestępstw

Lublina. Na miejsce został wezwany patrol

których przekazano Policji celem

Policji z IV Komisariatu, któremu przekazano

wszczęcia postępowania karnego.

zatrzymanego kierowcę. W wydychanym
powietrzu miał 1,96 promila alkoholu.

W dniu 16 stycznia 2008 o godz.
3.25 dwuosobowy patrol Straży Miejskiej na

W dniu 26 stycznia 2008 r. o godz.

skrzyżowaniu Al. Racławickich i Sikorskiego

23.55 patrol Straży Miejskiej zauważył na al.

zatrzymał do kontroli kierującego pojazdem

Kraśnickiej kolizję dwóch pojazdów:

marki Toyota. W czasie kontroli ustalono, że

osobowego marki Honda i ciężarowego

kierujący pojazdem znajdował się pod

marki DAF. Od kierowcy Hondy czuć było

wpływem alkoholu. Wynik badania: 1,18

wyraźną woń alkoholu, miał on również

promila alkoholu w wydychanym powietrzu,

bełkotliwą mowę. Poproszony o okazanie

poza tym nie posiadał uprawnień do

dokumentów, oświadczył, że nie posiada

kierowania pojazdem. Ujawniono również,

prawa jazdy, ponieważ jest dopiero w trakcie

że kierujący posiadał przy sobie narkotyki.

kursu. Prowadzącym był Piotr P., lat 21,

Pojazd wraz z zatrzymanym oraz sześcioma

mieszkaniec Karczmisk. Na miejsce

pasażerami (jeden również w stanie

przyjechał patrol Policji z VII Komisariatu.

nietrzeźwym) przekazano Policji.

Kierowca został poddany badaniu na
obecność alkoholu w wydychanym

W dniu 21 stycznia 2008 r,

około

powietrzu. Wynik: 1,88 promila.

godziny 18.00 patrol Straży Miejskiej
otrzymał informację od kierowcy autobusu
MPK, że na ul. Wojciechowskiej samochód
marki Renault spowodował kolizję i zniszczył
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30 stycznia 2008 r. strażnicy miejscy
pełniący służbę nocną stwierdzili, że na

Komisariatu, któremu przekazano
zatrzymanego poszukiwanego.

skrzyżowaniu ul. 3
maja i Cichej,
trzech mężczyzn
spożywa alkohol.
Byli to Dariusz
W., lat 43,
Grzegorz Ch., lat
19 i Marcin K., lat
21, mieszkańcy
Lublina. Podczas
legitymowania
Marcin

K.

zachowywał się
b a r d z o
agresywnie,

4

próbował również okaleczyć się, uderzając

W dniu 7 kwietnia 2008 roku

głową w ścianę kamienicy. Na miejsce

funkcjonariuszki Gimbus Patrolu zatrzymały

wezwano patrol Policji z V Komisariatu.

na ulicy Puchacza nietrzeźwego kierowcę

Wszyscy trzej mężczyźni byli nietrzeźwi,

samochodu. Uwagę funkcjonariuszek

Marcin K. miał 1,62 promila alkoholu w

zwrócił Renault Clio, który dwukrotnie

wydychanym powietrzu.

wjechał na chodnik i powrócił na pas jezdni.

W nocy 5 lutego 2008 r. około godz.

Od kierującego pojazdem czuć było

24.00 patrol Straży Miejskiej podjął

wyraźną woń alkoholu, miał również

interwencję wobec trzech młodych

bełkotliwą mowę. Na miejsce wezwany

mężczyzn spożywających alkohol na Al. J.

został patrol Policji z VI Komisariatu.

Piłsudskiego. Podczas ustalania danych

Zatrzymany, 51-letni Janusz J., zachowywał

wyszło na jaw, że jeden z nich, 21-letni

się agresywnie. Badanie na obecność

Michał K., jest poszukiwany przez Policję.

alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało

Na miejsce wezwano patrol z IV

zawartość 1,83 promila.
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W dniu 20 czerwca około godz.

Miała ona około 300 m długości i

17.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej

znajdowało się w niej około 100 kg ryb. O

pełniący służbę patrolową na motorówce na

całym zdarzeniu zawiadomiona została

Zalewie Zemborzyckim zauważyli sieć

Policja i Straż Rybacka.

rybacką zastawioną w okolicach tzw.
wysepki. Strażnicy, wydobyli tę sieć z wody.
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W dniu 28 lipca 2008 roku, patrol

Policji. Zatrzymany mężczyzna to 19-letni

rowerowy Straży Miejskiej Miasta Lublin,

Arkadiusz A., mieszkaniec Lublina. Na

znajdujący się w pobliżu pętli autobusowej

miejscu zjawiła się również pokrzywdzona

przy ul. Daszyńskiego, zauważył, że jeden

kobieta, której kilka minut wcześniej

ze stojących przy zaparkowanych

napastnik zerwał z szyi złoty naszyjnik o

samochodach mężczyzn na widok

znacznej wartości, który odzyskano.

funkcjonariuszy próbował pozbyć się

Sprawca został przewieziony na I Komisariat

jakiegoś przedmiotu, wrzucając go pod

Policji w celu przeprowadzenia dalszych

pojazd. Przedmiotem okazał się woreczek z

czynności. Następnie został aresztowany

zawartością przypominającą marihuanę. O

tymczasowo przez Sąd za popełnienie w/w

zaistniałej sytuacji powiadomiono dyżurnego,

przestępstwa.

który wezwał na miejsce patrol Policji. Jeden
z mężczyzn został zatrzymany i przewieziony
na II Komisariat celem przeprowadzenia
dalszych czynności, wraz z zabezpieczonym
narkotykiem.

W dniu 3 września 2008 roku około
godziny 18:30 dyżurny CPR przyjął
interwencję dotyczącą spożywania alkoholu
na placu zabaw przy ulicy Kunickiego 108.
Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze

W dniu 26 sierpnia 2008 r ok. godz.

Straży Miejskiej stwierdzili trzy osoby

12.00 funkcjonariuszka Straży Miejskiej

spożywające napoje alkoholowe (dwóch

Miasta Lublin, pełniąca służbę patrolową na

mężczyzn i jedną kobietę), natomiast obok

Starym Mieście, zauważyła młodego

bawiące się dzieci. Osoby te zostały

mężczyznę przebiegającego przez Bramę

wylegitymowane przez funkcjonariuszy.

Grodzką, gdzie z powodu zagrożenia

Ustalono, że Ewa U. lat 45 oraz Grzegorz T.

bezpieczeństwa obowiązywał zakaz ruchu

lat 38 są rodzicami 6-letniej Klaudii oraz 16-

pieszych. Strażniczka zatrzymała mężczyznę

miesięcznego Daniela. Na miejsce wezwano

w celu wylegitymowania. W tym czasie inny

patrol Policji, który przewiózł rodziców razem

przechodzień poinformował

z dziećmi do Komisariatu III Policji celem

funkcjonariuszkę, że ta osoba ma

przebadania rodziców na zawartość

prawdopodobnie przy sobie przedmiot

alkoholu w wydychanym powietrzu.

pochodzący z kradzieży. Strażniczka
zatrzymała sprawcę, w czym udzielił jej
pomocy znajdujący się w pobliżu patrol

6
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Badanie wykazało u Grzegorza T. – 3,27

wyraźnie wskazywało, że są pod wpływem

promila, natomiast u Ewy U. - 1,5 promila

alkoholu. Kierowca nie posiadał przy sobie

alkoholu w wydychanym powietrzu. Całą

żadnych dokumentów uprawniających do

sprawę do wyjaśnienia przejął Komisariat III

prowadzenia pojazdu. Funkcjonariuszki

Policji.

zatrzymały obydwu mężczyzn, a strażniczka
W dniu 2 września patrol Straży

Miejskiej pełniący służbę w okolicach ul.
Droga Męczenników Majdanka w r a z

z

poszkodowaną kobietą ruszyli na
poszukiwanie sprawcy kradzieży jej telefonu
komórkowego. Chwilę później zatrzymano
17-letniego Pawła W., który oprócz

zabezpieczyła kluczyki od samochodu,
uniemożliwiając kierującemu dalszą jazdę.
Na miejsce został wezwany patrol z
Komisariatu I Policji. Badanie na obecność
alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało
u kierowcy 2,16, a u pasażera 2,5 promila
alkoholu.

skradzionego telefonu o wartości 500 zł,

W dniu 3 grudnia 2008, o godz.

miał też przy sobie dwa inne aparaty.

23.40 patrol Straży Miejskiej Miasta Lublin,

Wezwano patrol Komisariatu VI Policji. Po

pełniący nocną służbę w rejonie Drogi

sprawdzeniu danych okazało się, że 17-

Męczenników Majdanka, zauważył osobę

latek jest poszukiwany również za inne tego

jadącą nieoświetlonym rowerem w sposób,

rodzaju przestępstwa.

który wskazywał, że znajduje się ona pod

W dniu 17 września, o godzinie
17.25 strażniczka miejska oraz policjantka,
wracając po służbie prywatnym
samochodem przez ulicę Wieniawską,
zauważyły, że kierowca znajdującego się
przed nimi Poloneza uderzył w znak
drogowy, po czym, nie zatrzymując się,
kontynuował jazdę "slalomem", stwarzając
duże zagrożenie w ruchu drogowym.
Funkcjonariuszki niezwłocznie udały się za

wpływem alkoholu. Mężczyzna został
zatrzymany, był to 19-letni Michał T.,
mieszkaniec Lublina. Na miejsce wezwano
patrol Policji, który przebadał zatrzymanego
na obecność alkoholu w wydychanym
powietrzu (wynik: 1,72 promila). Ponadto
okazało się, że rower, którym jechał
mężczyzna jest poszukiwany jako
skradziony, w związku z czym został
zabezpieczony na Komisariacie VI Policji.

nim, zatrzymując kierowcę pojazdu na ul.
Konopnickiej. Z samochodu wysiadło
dwóch mężczyzn, których zachowanie
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się bardzo efektywna w ujawnianiu tego

IV.PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI

rodzaju wykroczeń. Pozwoliło to na
wyeliminowanie w znacznym stopniu takich
zachowań - głównie w rejonach ścieżek

Działając zgodnie z zapisami Ustawy o

rowerowych, skwerów, parków itp. Obecnie

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

ta forma służby jest uważnie analizowana

alkoholizmowi, strażnicy wielokrotnie

pod kątem jej ewentualnego dalszego

podejmowali interwencje dotyczące

rozwoju.

spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych (art. 431

Ustawy).

Ponadto wystawiono 4 mandaty na
kwotę 600 zł za
nieprzestrzeganie art. 45
Ustawy,.nakazującego
uwidocznienie w miejscu
sprzedaży informacji o
szkodliwości spożywania
alkoholu.
W

2008

roku

przeprowadzono również
26 kontroli wspólnie z
Komisją

ds.

Z a p o b i e g a n i a
Funkcjonariusze ujawnili 2024
wykroczenia, za które wystawili mandaty
karne na łączną kwotę 202400 zł.
Bardzo skuteczną formą wykonywania
zadań służbowych w tym obszarze
zagadnienia stała się służba naszych
funkcjonariuszy w patrolach rowerowych.

Alkoholizmowi, co daje
łącznie liczbę 208 roboczogodzin.
Oprócz tego, Straż Miejska
wielokrotnie interweniowała w przypadku
osób nietrzeźwych, których stan zagrażał ich
życiu i zdrowiu, przekazując te osoby w ręce
Policji lub wzywając pogotowie ratunkowe.

Specyfika tego środka transportu okazała
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V. BEZPIECZEŃSTWO
I PORZĄDEK W
RUCHU DROGOWYM

często powtarzających się problemów
należy nieprzestrzeganie przez kierowców
przepisów w zakresie zatrzymywania się i
postoju. Strażnicy, podejmując interwencję

1. KONTROLA RUCHU
DROGOWEGO

w takich przypadkach kierują się przede
wszystkim względami bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do

W zdecydowanej większości w/w

31 grudnia 2008 r. za wykroczenia

czynności podejmowane są na skutek

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w

telefonicznych interwencji obywateli.

komunikacji nałożono 10 497 szt.
mandatów karnych, na kwotę 1 048 680 zł.

Wzrost liczby rejestrowanych

Wśród istotnych, ustawowych zadań

pojazdów według danych Wydziału

Straży Miejskiej znajduje się czuwanie nad

Komunikacji Urzędu Miasta Lublin:

porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w

- 2004 r. - 140 tys.

zakresie określonym w przepisach ustawy

- 2005 r. - 160 tys.

“Prawo o Ruchu Drogowym”. Jest to

- 2006 r. - 178 tys.

zadanie ważne zwłaszcza ze względu na

- 2007 r. - 195 tys.

duże natężenie ruchu w obszarze miasta.

- 2008 r. - 230 tys.

Wykroczenia drogowe stanowią jedną
z najliczniej ujawnianych przez strażników
grup czynów zabronionych (drugą co do
wielkości grupę stanowią wykroczenia
porządkowe).
Z analiz tego zagadnienia wynika, że
stan taki generuje głównie fakt, że Lublin jest
miastem o bardzo dużym natężeniu ruchu
drogowego samochodów (ponad 230 tys.
zarejestrowanych pojazdów na ok. 350 tys.
mieszkańców), w związku z czym do grupy
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MIEJSCA PARKINGOWE DLA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Należy zaznaczyć również, że od dnia
30 listopada 2008 roku zwiększyła się
kwota mandatu karnego za powyższe

Szczególną uwagą zostały objęte

wykroczenie. Obecnie wynosi ona 500 zł.

miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Funkcjonariusze
Straży Miejskiej ukarali mandatami
280 kierowców, którzy pozostawiali swoje
pojazdy na tych miejscach, nie posiadając
do tego stosownych uprawnień. W zakresie
powyższego zagadnienia Straż Miejska
prowadziła również współpracę z
Towarzystwem Walki z Kalectwem, w celu
szerszego dotarcia do opinii publicznej i
uświadomienia lubelskim kierowcom wagi tej
kwestii. Współpraca ta jest i nadal będzie
kontynuowana w obszarze wspólnej
realizacji profilaktyki tego zagadnienia.
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VI. ZABEZPIECZENIE
IMPREZ MASOWYCH

KOMPANIA HONOROWA

Straż Miejska w roku 2008

Decyzją Komendanta Straży Miejskiej

zabezpieczała praktycznie wszystkie

ze stanu osobowego naszej jednostki

odbywające się na terenie miasta imprezy

utworzona została 40-osobowa Kompania

masowe, takie jak uroczystości państwowe,

Honorowa. Jej wyszkoleniem i ciągłym

kościelne, rocznicowe i kombatanckie,

doskonaleniem umiejętności zajmuje się

koncerty (np. organizowane na Placu

inspektor Witold Kieliszek, Dowódca

Zamkowym, Placu Litewskim, w Ogrodzie

Samodzielnego Oddziału Prewencji

Saskim), imprezy plenerowe (festyny

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, za

osiedlowe, festyny nad Zalewem

co w tym miejscu wyrażam mu głębokie

Zemborzyckim, Dni Lublina, Noc Kultury,

podziękowanie.

zabezpieczenie trasy przejazdu Tour de
Pologne, zabawa sylwestrowa na Placu
Litewskim). Do tych zadań strażnicy
miejscy byli kierowani 239 razy, średnio
po 4 funkcjonariuszy, co łącznie daje

W 2008 roku Kompania Honorowa
Straży Miejskiej Miasta Lublin brała udział
w uroczystościach państwowych,
rocznicowych, kombatanckich oraz wielu
innych.

liczbę 7648 roboczogodzin.
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VII. WNIOSKI
SKIEROWANE DO SĄDU
GRODZKIEGO

Podkreślić przy tym należy, że ten
rodzaj zadań służbowych jest bardzo
pracochłonny, gdyż wymaga wykonania
wielu czynności, głównie procesowych,

W ro k u 2 0 0 8 S t r a ż M i e j s k a

przez Oskarżyciela Publicznego

skierowała do Sądu Rejonowego, XV

i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Wydziału Grodzkiego 141 wniosków o

Sporządzenie wniosku o ukaranie wymaga

ukaranie. Najwięcej, bo aż 81 dotyczyło

dostarczenia szczegółowej dokumentacji. W

wykroczeń w ruchu drogowym. Drugą co

przypadku niektórych wykroczeń również

do wielkości grupą są wykroczenia

fotograficznej.

przeciwko Ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi
(20 wniosków).
Wnioski takie sporządzane są w przypadku
odmowy przyjęcia mandatu karnego za
popełnione wykroczenia przez osoby
obwinione.
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Fachowy poziom realizacji tych zadań
jest stale podnoszony poprzez ciągły proces
szkolenia i doskonalenia zawodowego, w
wyniku czego wszystkie skierowane w roku
2008 do Sądu Grodzkiego sprawy
zakończyły się orzeczeniem uznającym winę
obwinionych.

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA ROK 2008

VIII. WSPÓŁPRACA Z
INSTYTUCJAMI
ADMINISTRACYJNYMI I
SŁUŻBAMI
MUNDUROWYMI
1. WSPÓŁPRACA ZE
SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

patrole ze Strażą Ochrony Kolei. Patrolami
objęte są okolice Dworca Głównego PKP w
celu zapewnienia bezpieczeństwa
podróżnym oraz tereny torowisk i bocznic
kolejowych z uwagą na prawidłowy ruch
pieszych w ich obrębie oraz na wybryki
chuligańskie i kradzieże mienia. Do tych

Straż Miejska współpracuje w zakresie
swych uprawnień,

ze wszystkimi

instytucjami administracyjnymi i formacjami

zadań było skierowanych na zasadzie
wielokrotności 588 funkcjonariuszy, co
łącznie daje liczbę 4704 roboczogodzin.

mundurowymi (Policja, Straż Graniczna,

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że

Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria

lubelski Dworzec Główny PKP, m. in. dzięki

Wojskowa, Straż Pożarna).

takim działaniom, zajął drugie miejsce w

Wspólnie z Komendą Miejską Policji w
Lublinie prowadzone są takie akcje jak
"Prędkość", "Pieszy", "Gimbus patrol", "Ferie"
i "Bezpieczne wakacje"

a także

zabezpieczanie imprez masowych.

ogólnopolskim rankingu dworców
kolejowych. Przy ocenie brane były pod
uwagę zarówno estetyka, jak i poziom
bezpieczeństwa dworców. Są to dane
przekazane przez SOK w Lublinie.

Współpraca ta układała się na bardzo
dobrym poziomie.
W 2008 roku funkcjonariusze Straży
Miejskiej zostali skierowani do wspólnych
działań z Policją 434 razy, co łącznie daje
liczbę 3472 roboczogodzin. Oprócz tego,
przekazano Policji 30 sprawców
przestępstw ujętych na gorącym
uczynku przez strażników miejskich.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
przeprowadzili ponadto 294 razy wspólne

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
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Współdziałanie z Państwową Strażą

Zabezpieczano również liczne

Pożarną polega na udzielaniu pomocy

imprezy i uroczystości szkolne, na pisemne

w zabezpieczaniu miejsc pożarów,

z reguły wnioski Kierownictwa Szkół.

wypadków drogowych, zdarzeń losowych,
miejsc prowadzenia akcji ratunkowych. Do
tego typu zadań strażnicy miejscy zostali

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

skierowani 103 razy, średnio po 4

W ramach współpracy, Straż

funkcjonariuszy, co łącznie daje liczbę 1648

Miejska asystowała przy kontrolach

roboczogodzin.

porządkowych i sanitarnych posesji, a także
kontrolach targowisk pod względem

Oprócz tego, współpraca
prowadzona była również poprzez pełnienie

przestrzegania warunków sanitarnych w
obrocie artykułami spożywczymi.

wspólnych służb dyżurujących w ramach
Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
które obsługują telefony alarmowe 986.

2. WSPÓŁPRACA Z
INSTYTYCJAMI
ADMINISTRACYJNYMI
PLACÓWKI OŚWIATOWOWYCHOWAWCZE
Straż Miejska w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów patrolowała
okolice szkół. Na pisemne wnioski
Dyrektorów placówek, wygłaszane były
również prelekcje i pogadanki na temat
bezpieczeństwa i sposobów unikania
zagrożeń. Spotkania takie odbyły się m. in.
w Szkole Podstawowej im. Królowej
Jadwigi, Gimnazjum nr 16 i Przedszkolu nr
2.
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

GIEŁDA ZWIERZĄT

Straż Miejska współpracuje ze

W dniu 8 listopada Straż Miejska

Schroniskiem dla Zwierząt w zakresie :

Miasta Lublin pomagała w przeniesieniu
lubelskiej giełdy małych zwierząt z jej

- likwidacji zagrożenia wścieklizną

dotychczasowego miejsca funkcjonowania

poprzez wskazywanie miejsc gromadzenia

przy ul. Rusałka, gdzie działała ona w

się bezpańskich psów.

bardzo złych warunkach, na tereny

- średnio raz w tygodniu dyżurni Straży
Miejskiej przyjmowali zgłoszenia na temat:

parkingowe przy obiektach handlowych sieci
E. Leclerc. Dzięki umiejętnym działaniom

- wzywania w trybie interwencyjnym do

funkcjonariuszy naszej jednostki, cała akcja

padłych zwierząt na terenie miasta ( z

przebiegła sprawnie, szybko i co

reguły potrąconych przez pojazdy na

najważniejsze - bez żadnych konfliktów

drogach ),

społecznych. Zmiana miejsca wiąże się z

- dzikich zwierząt błąkających się na
terenie miasta.

poprawą warunków sanitarnych i
higienicznych w handlu zwierzętami.
Jednocześnie spowodowało to zniknięcie

Ponadto w kwietniu 2008 roku Straż

wielu zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie

Miejska przekazała schronisku samochód

przepisów san. - epid. oraz o obrocie

Renault Kangoo w celu umożliwienia

zwierzętami. Znacznie poprawiło się również

skuteczniejszego działania tej placówki.

bezpieczeństwo ruchu drogowego przy ul.

W roku 2008 Schronisko dla Zwierząt

Rusałka.

podjęło 1339 interwencji wobec
bezdomnych psów, z czego 399 z
inicjatywy Straży Miejskiej Miasta Lublin.

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
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3. WSPÓŁPRACA Z
POSZCZEGÓLNYMI
WYDZIAŁAMI URZĘDU
MIASTA LUBLIN

WYDZIAŁ FINANSOWY
We wszystkie dni robocze 2008 roku,
dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej

W roku 2008 Straż Miejska Miasta

oddelegowanych było do asysty

Lublin współpracowała z wieloma wydziałami

pracownikom wydziału przy poborze opłaty

Urzędu Miasta Lublin, w zakresie

targowej od osób prowadzących działalność

posiadanych przez te wydziały kompetencji.

handlową na terenach miejskich.

Współpraca ta układała się na bardzo
dobrym poziomie, za co w tym miejscu

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

pragnę wyrazić podziękowanie Dyrektorom
poszczególnych Wydziałów.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego,
Straż Miejska podejmowała w roku 2008
liczne inicjatywy mające na celu poprawę
stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Lublinie. Prowadzona jest
również współpraca przy likwidacji zagrożeń
spowodowanych trudnymi warunkami
atmosferycznymi. W takich przypadkach
Wydział ten informowany jest w pierwszej
kolejności w trybie alarmowym przez służbę
dyżurną Straży Miejskiej, a następnie
wykonywane są wspólnie odpowiednie
działania o charakterze głównie
interwencyjno - ratowniczym.
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Współpraca polegała na prowadzeniu
wspólnych kontroli przestrzegania zapisów
Ustawy “O utrzymaniu czystości i porządku w
gminach” oraz wydanego na jej podstawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
(Uchwała Rady Miasta) na terenie miasta
Lublin.
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Oprócz tego, na obszarze Zalewu
Zemborzyckiego w okresie od maja do
października pełni służbę łódź patrolowo interwencyjna, przekazana Straży Miejskiej
przez Wydział Ochrony Środowiska, której
zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo
użytkowników Zalewu, a także pomoc dla
tego Wydziału oraz Sanepidu pod kątem
kontrolowania stanu zanieczyszczenia
akwenu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Straż Miejska w ramach pełnienia
służb patrolowych kontrolowała czystość i
porządek na terenach, których właścicielem
jest Miasto Lublin. Informacje o
stwierdzonych nieprawidłowościach
przekazywano Wydziałowi Gospodarki
Komunalnej. Dane takie uzyskiwano głównie
na skutek ujawnień ich przez służbę
patrolową, zgłoszeń od Obywateli oraz

WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW

informacji w prasie lokalnej.

Współpraca z Wydziałem Dróg i
Mostów polegała głównie na
informowaniu zarządcy drogi o
zauważonych ubytkach w
nawierzchni jezdni i chodników,
mogących spowodować
uszkodzenia pojazdów lub
stanowiących zagrożenie dla
pieszych. Funkcjonariusze
dokumentowali również liczne
przypadki

szkód

k o m u n i k a c y j n y c h
spowodowanych złym stanem
dróg, o czym informowano
firmy ubezpieczeniowe. W związku ze
specyficznym charakterem wykonywanych
w tym zakresie zadań służbowych, od
funkcjonariuszy Straży Miejskiej wymagana
jest tu wysoka fachowość i dokładność.

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
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WYDZIAŁ SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
wykonując swoje ustawowe zadania ściśle
współpracowali z Wydziałem Spraw
Administracyjnych. Współpraca polegała na
konwojowaniu przewożonych dokumentów
(głównie dowodów osobistych) oraz na
asyście pracownikom WSA przy obsłudze
administracyjnej osób starszych i
niepełnosprawnych w miejscach
zamieszkania. Do tych służb kierowanych
było średnio po 2 funkcjonariuszy, 2 razy w
tygodniu. Oprócz tego strażnicy
zabezpieczali pracę Komisji Poborowej oraz
rozwozili ogłoszenia o rejestracji
poborowych. Każdorazowo kolportowane
były również na terenie całego miasta
obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin o
obowiązku rejestracji poborowych w tej
Komisji.
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4. WSPÓŁPRACA Z RADAMI
DZIELNIC
Straż Miejska prowadziła stałą
współpracę z Radami Dzielnic Miasta Lublin.

Ponadto Rady Dzielnic, wspólnoty
mieszkaniowe i inne podmioty zgłaszały na
bieżąco swoje potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa i porządku w dzielnicach.

W siedzibach niektórych Rad
funkcjonariusze Straży pełnili dyżury w
określonych terminach, przyjmując
zgłoszenia i sugestie od mieszkańców.

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
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SZKOLENIE POSTAWOWE
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY
MIEJSKIEJ
W ramach bardzo dobrej współpracy z
K o m e n d ą
Wojewódzką Policji
do roku

2008

w ł ą c z n i e
przeszkolono w
sumie

85

funkcjonariuszy
Straży Miejskiej (z
czego 33 osoby z
innych jednostek),
bezpłatnie, co daje
w y m i e r n e
oszczędności dla budżetu Miasta Lublin.
ZASTĘPCZA SŁUŻBA
WOJSKOWA
Na wniosek Komendanta Straży
Miejskiej Miasta Lublin, decyzją Ministra
Gospodarki i Pracy, Straż Miejska uzyskała
zezwolenie na odbywanie przez
poborowych zastępczej służby wojskowej w
tutejszej jednostce na stanowiskach:
technik, pracownik biurowy. Od 2005 roku
zastępczą służbę wojskową odbyło 5
poborowych. Aktualnie taką służbę
odbywają 2 osoby. Jest to bardzo korzystne
dla jednostki z uwagi na fakt, że Straż
Miejska nie ponosi kosztów świadczonej
pracy.
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IX. DYŻURY NOCNE

W trakcie służby podejmowane były
liczne interwencje wobec nietrzeźwych
kierowców, osób spożywających alkohol w

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

miejscach publicznych, sprawców zakłóceń

społecznym, decyzją Komendanta Straży

ciszy nocnej. Ujęto również sprawcę pobicia

Miejskiej

kobiety oraz zatrzymano osobę

wprowadzona została służba

nocna w godzinach 22:00-6:00 co

poszukiwaną przez Policję.

powoduje, że jednostka aktualnie pracuje
całodobowo.

X. MANEWRY NAD
ZALEWEM
W dniu 25 czerwca 2008 roku w
Lublinie przeprowadzone zostały
wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenia
zgrywające pod kryptonimem "Zemborzyce
2008". Hasłem tych ćwiczeń było
"Współdziałanie organów administracji
publicznej, służb, inspekcji i straży podczas
usuwania skutków zdarzenia zaistniałego na
akwenie wodnym".

zatrzymanie płynącej plamy substancji, jej
wypompowanie i neutralizację.
W drugiej fazie przeprowadzono
ćwiczenia ratownicze na Zalewie
Zemborzyckim. Działania obejmowały akcję
ratunkową wobec osób, które zostały
poszkodowane podczas silnego szkwału na
obszarze Zalewu i jego nabrzeżu. Aktywną
rolę odgrywał tutaj wodny patrol Straży
Miejskiej Miasta Lublin, zbierając z wody
"rannych", a następnie zabezpieczając i
odholowując do nabrzeża pozostawiony

Przeprowadzone działania składały się

s p r z ę t w o d n y. O p r ó c z t e g o , r o l ą

z dwóch części. W pierwszej fazie

funkcjonariuszy naszej jednostki było

wykonano symulację wycieku substancji

zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed

ropopochodnej do Bystrzycy w pobliżu

dostępem osób postronnych, a także

ujścia rzeki do Zalewu Zemborzyckiego.

zebranie informacji o osobach

Ćwiczenia obejmowały powiadomienie

poszkodowanych i zaginionych.

odpowiednich służb, powołanie sztabu
kryzysowego, zorganizowanie łączności,
zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
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Ćwiczenia trwały łącznie około trzech
godzin i zakończyły się pełnym sukcesem.

XI. POMOC DZIECIOM
(DOM DZIECKA, POMÓŻ
DZIECIOM PRZETRWAĆ
ZIMĘ, WOŚP)
1. POMOC DLA WYCHOWANKÓW
DOMU DZIECKA W SIEDLISZCZU
Dom Dziecka w Siedliszczu został
utworzony w 2005 roku. Praktycznie od
początku jego istnienia Straż Miejska objęła
go swoją opieką i pomocą. Funkcjonariusze
odwiedzają Dom Dziecka w każde święta
Bożego Narodzenia i Dzień Dziecka,
przywożąc małym mieszkańcom paczki ze
słodyczami i zabawkami oraz sprzęt
sportowy. Strażnicy starają się również
spełniać dziecięce marzenia w zakresie

Objęte one były patronatem Wojewody
Lubelskiego.

wyposażenia Domu, wykazując przy tym
wysoki stopień wrażliwości społecznej,
przekazując również od siebie liczne dary.
2. UCZESTNICTWO W AKCJI “POMÓŻ
DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
Straż Miejska Miasta Lublin po raz
kolejny zaangażowała się w akcję "Pomóż
dzieciom przetrwać zimę", organizowaną
przez Radio Lublin i p. Ewę Dados.
Funkcjonariusze zabezpieczali miejsca
zbiórki darów oraz służyli pomocą w zakresie
transportu i logistyki.
3. UDZIAŁ STRAŻY MIEJSKIEJ W
FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Straż Miejska Miasta Lublin jak co
roku pomagała w organizacji
fi n a ł u W i e l k i e j O r k i e s t r y
Ś w i ą t e c z n e j P o m o c y.
Funkcjonariusze dbali o
bezpieczeństwo wolontariuszy
prowadzących zbiórkę oraz
zabezpieczali trasę biegu w
Ogrodzie Saskim. Zwycięzcy
biegu odbierali nagrody między
innymi z rąk Komendanta Straży
Miejskiej.
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XII. STANOWISKA
KIEROWANIA
Ważnym aspektem działań Straży

- w godz. 6-22 w siedzibie Straży Miejskiej
przy ul. Piłsudskiego 13 (zgłoszenia
telefoniczne i bezpośrednie),

Miejskiej jest stały kontakt ze społecznością

- całodobowo w Ratuszu (zgłoszenia

lokalną. Aby maksymalnie ułatwić

telefoniczne i bezpośrednie).

mieszkańcom Lublina kontakt ze Strażą

Przyjęte zgłoszenia przekazywane są

Miejską, zgłoszenia interwencji przyjmowane

w trybie dyspozycji przez dyżurnych do

były w następujących punktach:

realizacji funkcjonariuszom pełniącym służbę
patrolową na
ulicach miasta.
Funkcjonariusze
kontaktują się
z dyżurnymi
w przypadku,
gdy zachodzi
p o t r z e b a
wezwania Policji,
pogotowia czy
innych służb.
W roku 2008
dyżurni Straży
Miejskiej we

- w godz. 6-22 w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego przy ul. Szczerbowskiego,
gdzie pracowało czworo funkcjonariuszy w
systemie dwuzmianowym. Przyjmowali oni
zgłoszenia od mieszkańców na dwóch
liniach telefonicznych pod numerem

wszystkich trzech punktach
przyjmowania zgłoszeń, odebrali 10553
interwencji od mieszkańców Lublina i
udzielili bardzo dużej liczby porad i
informacji mieszkańcom miasta.

alarmowym 986.
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XIII. PRZYKŁADY
SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ
16 stycznia 2008 roku około godz.
1.00 w nocy, patrol Straży Miejskiej podjął
interwencję wobec mężczyzny leżącego na
ul. Krakowskie Przedmieście. Był on w
stanie upojenia alkoholowego. Patrol wezwał
na miejsce pogotowie ratunkowe, które
odwiozło nietrzeźwego mężczyznę do
szpitala.

potrącenia, świadków zdarzenia oraz
zabezpieczyli miejsce wypadku.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
Miasta Lublin patrolujący nocą z niedzieli na
poniedziałek 2 marca teren miasta, podjęli
nietypową interwencję. Przy ul. Bohaterów
Monte Cassino, na postoju TAXI zauważyli
zaparkowany pojazd marki Mitsubishi, z
podniesioną maską silnika i pootwieranymi
drzwiami. Na siedzeniu kierowcy leżały
przewody rozruchowe oraz portfel z

W dniu 15 lutego o godzinie 18.20

dokumentami. Strażnicy powiadomili Policję,

funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolujący

która po ustaleniu danych właściciela udała

ulicę Janowską, stwierdzili, że na poboczu

się do jego miejsca zamieszkania, dzięki

drogi leży młody mężczyzna potrącony przez

czemu właściciel odzyskał samochód wraz

samochód. Strażnicy natychmiast udzielili

z dokumentami.

poszkodowanemu Dawidowi O. pierwszej
pomocy przedmedycznej i wezwali
pogotowie ratunkowe oraz Policję. Ustalono
również sprawcę wypadku oraz świadków.
Następnie strażnicy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia do czasu przyjazdu sekcji
wypadkowej Policji.
W d n i u 1 m a r c a 2 0 0 8 r. ,
funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin
pełniący dyżur nocny udzielili pomocy dwóm
osobom potrąconym przez samochód na
przejściu dla pieszych przy ul. 3-go Maja.
Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe oraz
powiadomili Policję. Ustalili również sprawcę
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W dniu 3 marca w godzinach
popołudniowych funkcjonariusze Straży
Miejskiej Miasta Lublin otrzymali zgłoszenie o
uszkodzonym budynku mieszkalnym przy ul.
Olejnej 7. Na miejscu stwierdzono, że zawalił
się drewniany stempel podtrzymujący
s c h o d y. P o w i a d o m i o n o s ł u ż b y
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i nadzór
budowlany oraz zarządcę budynku - Zarząd
Nieruchomości Komunalnych.
Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce
zdarzenia w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców kamienicy i osób
postronnych.
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W dniu 4 marca 2008 r patrol Straży

odebrał zgłoszenie o łosiu i dwóch sarnach.

Miejskiej Miasta Lublin napotkał na Starym

Zwierzęta przemieszczały się nad rzeką

Mieście w pobliżu teatru Andersena młodą

Bystrzycą w rejonie ul. Turystycznej.

dziewczynę, której zachowanie wzbudziło

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zawiadomili

podejrzenia strażników. Poproszona o

lecznicę przy ul. Stefczyka oraz udali się na

wyjaśnienia, stwierdziła, że jest na

miejsce zdarzenia. Zabezpieczono drogi

przepustce z Domu Dziecka.

wylotowe, a także sprawdzono, czy łoś nie
przedostał się w głąb
miasta. Po upływie
godziny zwierzęta oddaliły
się w stronę okolicznych
lasów w kierunku
Łęcznej.
W dniu 15 lipca na
Zalewie Zemborzyckim w
pobliżu tamy przewrócił
się i zaczął tonąć kajak,

Funkcjonariusze skontaktowali się z dyrekcją

którym płynęło dwóch chłopców. Na

Domu Dziecka, w wyniku czego okazało

miejscu natychmiast pojawili się

się, że dziewczynka samowolnie opuściła

funkcjonariusze Straży Miejskiej w łodzi

placówkę. Została ona z powrotem

patrolowej, podejmując akcję ratunkową.

odwieziona do swego miejsca

Chłopcy zostali wyłowieni z wody

zamieszkania.

i przetransportowani na brzeg; udało się

W dniu 29 maja 2008 roku o godz.
9.57 dyżurny Straży Miejskiej Miasta Lublin

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN

również odzyskać kajak, który został
odholowany do przystani.
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XIV. STRONA
INTERNETOWA STRAŻY
MIEJSKIEJ

działalności jednostki, interwencje oraz
statystyki wyników. Na stronie dostępne są
również obowiązujące przepisy prawne,
związane ze specyfiką pracy Straży, takie jak

Z początkiem roku 2008 uruchomiono
stronę internetową Straży Miejskiej, pod
a d r e s e m w w w. 9 8 6 . p l , n a k t ó r e j
zamieszczone są informacje o bieżącej
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Ustawa o strażach gminnych (miejskich),
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach, Prawo o ruchu drogowym oraz
akty prawa lokalnego.
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XV. STATYSTYKA WYNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA
LUBLIN

Lp.
I.

Opis

Liczba
mandatów

Na kwotę

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
1.

Art. 51 § 1 zakłócenie spokoju lub spoczynku krzykiem,
hałasem; wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym

11

1 400 zł

2.

Art. 54 wykr. przeciw przepisom porządkowym o
zachowaniu w miejscu publicznym

11

1 050 zł

3.

Art. 63a § 1 Umieszczanie plakatu w miejscu do tego
nieprzeznaczonym

50

4 850 zł

II.

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
1.

Art.67 § 1 i 2 Umyślne uszkodzenie lub usuwanie ogłoszenia
lub plakatu

1

100 zł

2

250 zł

Art. 75 § 1 Wystawianie, wywieszanie, rzucanie ciężkimi
przedmiotami, wylewanie płynów lub nieczystości

4

300 zł

3. Art. 77 Brak środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

30

6 000 zł

1

100 zł

III.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
1. Art. 72 Brak zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego
2.

4. Art.82 § 1 Nieostrożne obchodzenie się z ogniem
IV.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
1.

Art. 84 Brak oznaczenia przeszkody w ruchu
drogowym

1

100 zł

2.

Art. 88 Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez
wymaganego oświetlenia

4

200 zł

3.

Art. 90 Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze
publicznej lub w str. zam.

235

24 100 zł

4.

Art. 91 Zanieczyszczenie dr. publ., pozostawienie pojazdu,
przedmiotu lub zwierzęcia

21

2 700 zł
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Lp.

5.

Opis
Art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaku, sygnału lub
polecenia os. kierującej ruchem

Art. 94 § 1 i 2
6. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub mimo braku
dopuszczenia poj. do ruchu
7. Art. 95 Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów
8.

Art. 96, § 1 pkt 2 Właściciel, który dopuszcza do
prowadzenia pojazdu przez os. bez uprawnień

9.

Art. 97 Wykroczenia przeciwko innym przepisom o
bezpieczeństwie lub porządku ruchu na dr. publ.

10.

Art. 98 Niezachowanie ostrożności prowadząc pojazd poza
dr. publ., niezastosowanie się do przepisów dot. dróg wewn.

785950 zł

3

1 500 zł

15

950 zł

1

300 zł

1322

131400 zł

200 zł

714

65 480 zł

2

200 zł

280

29 600 zł

Art. 112
Nieprzestrzeganie w handlu okrężnym wymagań sanitarnych
1.
lub wprowadzanie do obrotu środków spoż. zabronionych w
takim handlu

12

650 zł

Art. 117
Niezabezpieczenie właśc. stanu sanitarnego nieruchomości,
2.
niestosowanie do nakazów dot. zwalczania chorób
zakaźnych

1

100 zł

32

4 350 zł

12.

Art.102 Nieutrzymanie w należytym stanie zjazdów z dr. publ.
do nieruchomości

13. Koperta inwalidzka

VI.

7844

Na kwotę

2

Art. 99 § 1 zajmowanie bez zezw. pasa dr. publ., niszczenie
11. lub uszkadzanie pasa drogi, usuwanie lub niszczenie zasłon
odśnieżnych, prowadzenie robót w pasie dr. bez zezw.

V.

Liczba
mandatów

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Art. 141
1. Umieszczanie w miejscu publ. nieprzyzwoitego ogłoszenia,
napisu, rysunku lub używanie nieprzyzwoitych słów
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Lp.

Opis

Liczba
mandatów

Na kwotę

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

VII.
1.

Art. 144 § 1 i 2
Niszczenie, uszkadzanie roślinności

Art. 145
2. Niszczenie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla
publiczności
VII.

973

101980 zł

176

10 400 zł

8

700 zł

125

9 250 zł

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Art. 153 § 1
Wydobycie żywicy,soku, niszczenie drzew, zbieranie runa
1.
leśnego w miejscach niedozwolonych lub sposobem
zabronionym
2.
IX.

Art. 161
Wjazd pojazdem do lasu w miejscu niedozwolonym

Ustawa z dn. 26.10.82 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1.

Art. 43' Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

2024

202400 zł

4

600 zł

7

700 zł

844

70 100 zł

176

12 450 zł

48

2 350 zł

c. zaniedbania porządkowe

356

28 950 zł

d. spalanie odpadów

108

9 200 zł

e. parkowanie na terenach przeznaczonych pod trawnik

156

17 150 zł

2.
X.

Art. 45
Brak informacji o szkodliwości alkoholu w miejscu sprzedaży
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1.

Art. 10 pkt 2
Niewykonywanie obowiązków ustawowych

2.

Art. 10 pkt 2a
Niestosowanie się do postanowień Regulaminu

a. przy wyprowadzaniu psów
b.

zanieczyszczenie przez psa terenu przeznaczonego do
użytku publicznego
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Lp.

Opis

XII Inne
Razem

Liczba
mandatów
202

Na kwotę
21 780 zł

14962 1 479 740 zł

Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin
Waldemar Wieprzowski

